
 

 

Dag mama's en papa's,  

Toen we Jules wakker maakten vonden we wel iets heel geks in zijn bedje... Een hamer!!  

Wat is Jules nu weer van plan?  

Jules was behoorlijk van zijn melk toen we vrijdag een hele grote spin gevonden hadden op het 

plafond in onze klas. Hij was verdacht stil. Vandaag kwam alles naar boven: Jules is namelijk héél erg 

bang voor spinnen. Daarom had hij een hamer bij zich genomen om hem te beschermen én om … 

die spin te doden! 

Maar euh...  daar gaan we het nog eens over hebben hoor!  

  

 

BC: Jules is bang!                                                                                                       week 15 oktober 2018 

 

Wat komt er allemaal aan bod? 

 

→ Blijf vooral rustig!:  

 

•  Hoe voelen we ons als we bang/ boos/ blij/ verdrietig zijn?  

o Welke lichaamshouding hebben we?  

o Hoe ziet onze gezichtsuitdrukking eruit?  

o Wie kan ervaringen delen wanneer je al eens bang was?  

•  Hoe kunnen we rustig blijven wanneer we boos/ bang zijn? (tips en trics om ZEN te blijven 

wanneer we spinnen zien en op andere momenten te maken hebben met boze/bange 

gevoelens) 

 

→ Schoonheid van de natuur:  

 

•  Dankbaarheid voor de prachtige kriebeldiertjes in de natuur  

• Hoe gaan mama en papa om met spinnen?  

• Zorg dragen voor de natuur: geen papier in het bos/ straat laten rondslingeren 

• Zorg dragen voor de kriebeldiertjes: nee, we laten die spinnen écht leven!  

• We gaan op stap in een blotevoetenparcours!  

 

 



 

 

→ Welke kriebeldiertjes kennen we al?: 

 

•  Benoemen en herkennen van kriebeldiertjes 

o Wat komt er tevoorschijn achter de luikjes?  

o Wat tekent de juf?  

o Welke kriebeldiertjes zijn verstopt onder het doek? 

•  Coöperatief spel  

o We proberen zo snel mogelijk ons vriendje te vinden met hetzelfde kriebeldiertje en 

benoemen het.  

•  Kriebel en massagespelletjes 

 

 

 

→   In de hoekjes:  

 

•  We maken spinnenpoten met plasticine 

• We toveren een spinnenweb met ecoline 

• We gooien ‘vliegen’ naar een spinnenweb, maken een spinnenweb in zand, gebruiken 

blokken en blaadjes om het spinnenweb in de klas te versieren 

• We sorteren kriebeldiertjes, ontdekken verder in de ontdekhoek met pincetten en 

loupepotjes 

 

 

 

→ De spin die het te druk had..  

  

•  We luisteren naar het verhaal: ‘De spin die het te druk had’ 

o Tafelpoppenspel  

o We maken ondertussen een reuzegroot spinnenweb in de kring 

• We luisteren naar een grappig liedje van Kapitein Winokio: Een hele grote spin 
 

 

 

Juf Nimfa 
 


